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Podporujte podnikatele, kteří inzerují v našem Věstníku. Kupujte jelich výrobky
a použivejte jejich služby! Oni podporují naši misii svými inzeráty a dary.

2. ÚNORA: svátek Uvedení Páně do chrámu.
obraz zhotovil Vittore Carpaccio (1455 - 1525)

KALIFORNIE ÚNOR / FEBRUARY 2011

Pozor: Nepřehlédněte!!
POZVÁNÍ
NA
BOHOSLUŽBY.
V SAN DIEGU: bude již minule oznámený FESTIVAL a to v SOBOTU,
19. ÚNORA.
ÚNORA. Mše sv. tentokrát začíná již ve 2:30 hod. odp. ve farní hale
St. John Parish na rohu ulic Normal a Lincoln. Po mši sv. budeme mít
další program festivalu: krámky, tradiční jídla, ruční práce, hudbu a tance
mladší generace, tombolu a jiné. Přítomnost přislíbili i slovenský a český
konzulové. Zveme vás na mši sv. i na následujíci program.
V LOS ANGELES bude mše sv. v NEDĚLI, 20. ÚNORA.,
ÚNORA., v 1:15 hod.
odp., v Polském Centru, 3999 Rose Drive, Yorba Linda, CA 92886. Po
mši sv. bude podáván oběd a párky.
V SAN FRANCISKU bude příští mše
mše svatá v NEDĚLI, až 27.
27.
BŘEZNA,
BŘEZNA, v 11:00 hod. v SÁLE kostela STAR OF THE SEA, 4420
Geary Blvd., San Francisco, CA. Beseda a pohoštění následují. Březnová
mše sv. je poměrně pozdě (7 týdnů), ale není možné najít jiné místo pro
mši sv. Kdybychom našli místo a nebo se uvonilo místo ve Star of The
Sea a my ho dostali, dáme vám vědět posláním karty.

Mše sv. příští měsíc budou: SD 19.

LA 20. SF 27.

2. února: svátek Uvedení Páně do chrámu.
Před čtyřiceti dny jsme slavili slavnost Narození Páně. Dnes si
připomínáme den, kdy Josef a Maria přinesli dítě do chrámu, aby
ho podle zákona Mojžíšova obětovali Hospodinu, a kdy
spravedlivý Simeon a prorokyně Anna v něm poznali Mesiáše.
Vedeni Duchem svatým Simeon a Anna s radostí vítají v dítěti
toho, který přichází spasit svůj lid. Vedeni Duchem svatým
vyjděme i my vstříc Pánu.

LEDEN / JANUARY 2011
Příjmy ze sbírek pro potřeby misie: $2,103
SD sbírka $160.00, na centr $65.00; LA sbírka $967.00, oběd $190.00; na
centr $25.00; SF sbírka $786.00, na centr $275.00 .

Měsíční výdaje misie: $1,954 00
$1,000.00 (odměna pro biskupa), $350.00 (rent za Polish Center, SF church, a
farní halu v San Diegu ); $150.00 (auto); Věstník tisk : $190.00 +264.00
(postage).

Pán Bůh zaplať za Vaši štědrost!
Prosíme vás, abyste adresovali šeky takto: když dáváte šek na
udržování a práci naší misie, napište:“RC Czech Mission”.
Pokud dáváte šek na splácení Velehradu, napište:
“Czech Center Building Fund”.

Naše misie bude existovat jen když budete chtít a když
jí budete podporovat také finančně!
YOUR TRUST OR WILL: Please

remember Czech ministry in your trust
or will. Our legal title is: North American Pastoral Center for Czech
Catholics, 344 Koch Avenue, Placentia, CA 92870. For information
call Bishop Esterka, 714 524 0092.
ADRESA MISIE / Redakce VĚSTNÍKU
Bishop Peter Esterka
344 Koch Avenue
Placentia, CA 92870
www.Czechchurch.org
LOS ANGELES
Předseda:

Tel:(714) 524-0092
Fax:(714) 637-6789
PetaEst@aol.com
Frank Onderka

Pokladník: Robert Dobeš
SAN FRANCISCO

Předseda:

Ivo Plachy

Tajemník: Daniel Botcha
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(650) 637-1798
E-mail: itplachy@yahoo.com
(415) 883-3974
E-mail: bohousek@att.net

SAN DIEGO
Předseda:

Petr Peterka

Učiňme ho světlem našeho každodenního života.
Pán je světlo národů, Pán je sláva svého lidu

(310) 768-1836, h: 310.532.1829
E-mail frankonder@aol.com
(310) 327-7928
E-mail: robert@dobsi.net

VĚSTNÍK Vychází vždy na začátku měsíce

(858) 755-1578
E-mail petr@peterkafamily.com

Printing: 122 Copy and Print 1020 Harbor Blvd. Fullerton, CA. 92832
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Z PERA O. BISKUPA ESTERKY.
ÚMYSLY NA MŠE SVATÉ:
ÚNOR • FEBRUARY
1 .za + Freda Vogt - Bertha Srnka
2. za + Evu Danielovou - synové Martin a Michal
3. za + Jana Grossla - Bertha Srnková
4. za živé a zemřelé členy české síně Karlín - Joe Kocáb
5. za +Jiřinu Jordánovou - manžel Pavel
6. za paní Šonkovou - Helena Verňáková, dcera
7. za +Petra Vranu - manželka Jarka
8. za + Helenu Pyšnou - dcera
9. za +rodiče Eisensteinovy - manželé Pelcovi
10. za +George Martinku - Jean Hoard
11. za +Joseph V. Reichert - manželka Jane
12. za +Vlastu - sestru Miloše Pelce
13. za +Jiřího Kargra - dcera Daniela Murray a rodina
14. za +Alfred Srnka - manželka Bertha
15. za +Dr. Luďka Kozlíka - manželka Brigitte
16. za + rodiče Miloše Pelce - syn Miloš
17. za + Marii a Josefa Nečasovy
18. za +Raymunda Dvorského - manželka Marie
19. za + Libuši Roháčkovou - přátelé
20. za +Veronica Sujak - Jean Hoard
21. za +Friedu Dohnalovou
22. za +přítele prof. Josefa Zetíka - Miloš Pelc
23. za + Karla Nováka - manželka Inka a dcera Irenka
24. za +George Filling - Bertha Srnka
25. za zdraví a Boží požehnání pro Irenu Halouzkovou
26. za +Franka Cupala
27. za + Marii Jordánovou - syn Pavel
28. za + Františka Hortvíka

Memorial - za Evu Daniel od Martina a Simony Daniel,
a Michala Daniele..
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Chcete-li dostávat Věstník v angličtině, dejte nám vědět na
adresu O. biskupa Petra, 344 Koch Ave., PLACENTIA, CA.
92870 - 1928 nebo na PETAEST@AOL.com

Milí členové krajanské misie v Kalifornii!
1.) Dnes bych vás chtěl upozornit především na
blížící se festival v San Diegu. Program festivalu je na
straně 6. Organizátorky festivalu zvou nejenom vás ze San Diega a
okolí, ale i vás, kteří byste nás chtěli podpořit a přijet i třeba z Los
Angeles. Jste všichni vítáni. Už předem děkujeme za odvahu
pořádajicích tento festival. ÚČAST NA FESTIVALU PŘISLÍBILI
JAK SLOVENSKÝ, TAK I ČESKÝ KONZUL.
2.) Když jsem byl během svého kněžského působení
přemístňován z jedné farnosti do druhé, jak to dnes bývá, několikrát
se stalo, že jsem byl svědkem toho, jak obyčejně farář dostal jako
dar od svých farníků i auto. Nikdy mi ani vduchu nenapadlo, že bych
se takového daru dočkal i já. A přece se tak stalo, díky Vám všem,
kteří jste na zakoupení auta přispěli. Už skoro měsíc jezdím s
Toyotou, Camry. Je to prý velice spolehlivý vůz. I záruka je lepší,
než by byla na zbrusu novém autě. Je také velmi pohodlné.
Poradcem při kupování auta byl hlavně předseda naší misie v San
Diegu Petr Peterka, kterého kvalifikoval pro tuto funkci titul
inženýra, ale především snad jejich tři rodinná auta. Nejenom Petr a
manželka, ale i jejich tři dcery už mají řidičáky. Ještě nejmladší
Tynka čeká na řidičský průkaz.
Tedy ještě jednou bych Vám, keří jste na zakoupení mého auta
přispěli, rád poděkoval. Řeknu to po našem, po slovácky: Pán Bůh
Vám zaplať za Vaši štědrost!
3.) Na straně 9 publikujeme výkaz naší práce. Nejdůležitější
obraz je asi tento: Zatím, co jsme v minulém roce měli 11 pohřbů,
byly jen 3 křty dětí. Už delší dobu pozoruji, že stárneme a umíráme
rychleji, než se rodíme. Takový je zřejmě úděl emigrantů. Tuto
zkutečnost vidím také v jiných částech světa, kde žijí naši krajané.
Ještě v minulosti, tak do 60tých let minulého století, mohly
krajanské komunity počítat s druhou i třetí generací, které se hlásily
ke „svým“. Ti žili ale na farmách a nebo v typicky českých či
slovenských částech velkoměst, na př. v chigagském Ciceru,
Berwynu, Plzni apod. Měli své národní spolky, zábavy, farnosti,
hovořili mezi sebou mateřským jazykem. I školy byly často české.
Mladí se brali mezi sebou a tak udržovali řeč, zvyky, jídla,
víru....Dnes už první ganerace dětí se odrodí, splyne s okolím,...
Bohužel, ale takový je život.
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Slovo úvodem ke knize “Pozvání na cestu”.
Slovo úvodem napsal Jan Graubner, arcibiskup olomoucký.
Texty v závorkách jsou dodatky Otce Esterky.
Evangelium přijaté do života vytváří kulturu. Kulturou
ovšem nemyslím jen literaturu, architekturu a hudební či výtvarné
umění. Myslím například i na kulturu života a mezilidských vztahů,
ale i na způsob lidského myšlení, veřejnou i soukromou morálku,
kulturu podnikání či politiky.

DONATIONS
COLLECTIONS

27,645

MAIL
Bishop’s Car
Christmas tombola

8,667
12,000
1,527

TOTAL INCOME

49,839

EXPENSES
Rent for churches
Salary/medical for bishop
Velehrad household
Office
Car and California air travel
Vestnik printing and mailing

3,600
13,292
13,169
2,597
3,660
4,605

(Komunistům se do velké míry podařilo vytlačit Církev, to
jest osoby představující Církev, kněze a řeholníky a řeholnice ze
škol, z nemocnic a do velké míry i z far. Kde byli ve farnostech 2 i 3
kněží, zůstal tam jen kněz jeden a to ještě s omezeným vlivem. Byl-li
kněz úspěšný, církevní tajemník, komunista, ho zbavil funkce a poslal
ho „do výroby“ nebo, jak se říkalo, „k lopatě“ a nebo dokonce byl
obviněn z podvracení státu a skončil v žaláři. Samozřejmě, že v
kostele se nemá hovořit přímo o politice. Není ale otázka lidských
práv, sociální spravedlnosti (tím se nemyslí socialistické, jak se
mnozí mylně domnívají) důsledkem naši víry?)

TOTAL EXPENSES

39,978

BALANCE 12/31/10

9,861

ASSETS
RC Czech Mission accounts

8,551

Ve svobodném světě se zatím rozšířil názor, že náboženství
je soukromou věcí člověka. Ve jménu tolerance a předcházení
náboženským konfliktům se z veřejnosti vytláčejí konkrétní
náboženské projevy a nakonec to vypadá, jakoby jediným dovoleným náboženstvím byl atheismus, který má právo se projevovat
jako nesnášenlivý ke každému náboženství.

INCOME
Donations Building Fund
Tax Refund

V době komunismu byla církev u nás zatlačena do kostelů a
činnost církve se většinou omezovala na udělování svátostí a nějakou výuku. Mladší generace už neznají bohatou činnost řeholí ve
zdravotnictví, školství a sociální oblasti, neznají bohatou spolkovou
činnost věřících a to ani nemluvím o odborových a politických snahách křesťanů. Je sice pravda, že církev si dnes nepřeje politickou
angažovanost duchovních, ale i u věřících laiků se často politická
angažovanost považuje pro zbožného katolíka za nevhodnou.

Jaké to nese důsledky? V Evropě, která v politických představitelích dnes často odmítá vliv evangelia, z něhož kdysi křesťanská Evropa vyrostla, se proměňuje kultura jako taková. Mění se pohled na základní hodnoty. Někteří hovoří dokonce o kultuře smrti a
ztrátě naděje, protože chybí budoucnost.( Není ale chybou už to, že
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R C CZECH MISSION CALIFORNIA ANNUAL REPORT 2010

VELEHRAD CORPORATION

EXPENSES
County assessments
Loan payments
Insurance
Donors Board
Balance

9,578
5,146
4,432
24,391
3,420 + 254
19,200
865
652

ASSETS
Building Fund checking, savings
Equity in 344 Koch Ave (2010 Assessed value 712,307)
LIABILITIES
Remaining balance on loan (12.31.10)

(14, 813)
15,902.39

(374,044) 9

FRANTIŠEK RYCHECKÝ
13.2.t.r. se dožívá 95. let můj
manžel František Rychecký,
původem z Vysočiny, který v
Kristových lětech zatoužil po
dálávách, prošel Rakouskem,
Australií, Kanadou, aby nakonec zakotvil v Californii v
Los Ageles.
Proživá plodný život v pevné
víře v Boha, který jej, jak on
sám říká, vede dobrými
cestami . . . .
- manželka Věra
I my se připojujeme a přejeme Frankovi hodně zdraví a Božího požehnání
do dalších let.
+ Petr Esterka

nám chybí i minulost? Od mládí jsme se učili, že jsme na světě proto,
abychom milovali Pána Boha, abycho mu sloužili a za to spaseni byli?
Podle tohoto pravidla mnozí z nás také žili a žijí? Jsme ale jistí, že
naši mladí lidé se kdy nad touto otázkou zamyslí a podle toho také jednají? Zde se jedná o smysl lidského života.)
(Pro mě osobně byla tato odpověď po smyslu lidského života
vždy, řekl bych, jakýmsi “odrazovým můstkem” při rozhodování se. Ze
zkušenosti vím, že jsem nebyl sám, který podle tohoto pravidla jednal.
Jeden z našich farníků mi před smrtí prozradil, že od dětství se před
rozhodnutím v důležitých životních situacích vždy tázal “co by tomu v
řekla maminka”. Ta mu zemřela, když byl malý, ale on věřil, že maminka je v nebi, protože byla za svého života moc hodná a v nebi vidí,
co on zde na zemi dělá. To ho vždy motivovalo dělat to, co bylo
správné a dobré. Proto když umíral byl klidný a odevzdaný do vůle
Boží a smrti se nebál, vždyť šel za maminkou, na což se celý život připravoval a těšil.)
Při tom nemusíme ani uvažovat v náboženské či duchovní
rovině. Jde o tvrdá čísla statistik a železnou logiku. Národy, které nemají děti, nebudou mít budoucnost fyzicky. Předají svůj životní prostor jiným národům a jiným kulturám (Zde se musíme zamyslit nad
vlivem muslimů především v Evropě. Zatím co se Turkům nepodařilo
ve středověku okupovat vojensky křesťanskou Evropu, dnes se jim to
daří mírovou cestou hlavně tím, že mají rodinnou soudržnost, hodně
dětí a jsou cílevědomí a vytrvalí.)
Jaký úkol tady má církev? Musí se rozdělit o duchovní poklad
a zkušenosti, které nemůže jen uchovávat v trezoru knihoven či
dobrých srdcí, protože ten poklad je spojen s posláním. Ten dar jsme
přece dostali k tomu, abychom mohli být užiteční. Pokud nebudeme v
tomto slova smyslu užiteční pro svět, musíme být jako zkažená sůl
vyhozeni a pošlapáni, musíme sdílet úděl se světem umírající a končící
křesťanské kultury v Evropě.
Jděte do celého světa a hlásejte evangelium se netýká jen těch,
kteří dostali zvláštní povolání misionářů. Vydávat svědectví Kristu a
budovat Boží království v tomto světě je úkolem všech křesťanů.
Nejde o křest ohněm a mečem ani o vnucování vlastního přesvědčení
jiným. Jde o náš přínos společnosti, který dlužíme. Výhled do
budoucnosti nemusí být beznadějný, pokud splníme svůj úkol.

Photo, taken by Robert Dobes at the LA birthday celebration, shows (left to
right)Dolores and Kuba Oberreiter, Fr. Henry Noga, director of the Polish
Center, Bishop Peter, Lidia Onderka, Irene Halouzka and Jirina Cymbal.
Chtěl bych vás upozornit na O. Nogu, kterého asi ne všichni známe, ale je to
právě on, který nám umožňuje mít naše mše sv. v Polském centru.
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Proto vítám nejen české vydání Kompendia sociální nauky
církve, které se připravuje, ale i tuto knihu Pozvání na cestu, která ve
stručnosti upoutává na základní témata veřejného života a zve nejen k
zamyšlení, ale i ke spolupráci na budování zdravé společnosti.
5

JE SOCIÁLNÍ SPRAVEDLNOST STEJNÁ JAKO SOCIALISMUS?

19.
A.
ÚNOR

Priatelia ČeskoMoravskoSlovenského
Folkloru v San
Diegu
Present
First Czech, Moravian, and Slovak Festival
in San Diego
Saturday, February 19, 2011
Location:
Church Hall of St. John the Evangelist on the corner
of Normal Street and Lincoln Avenue (from 163,
exit Washington east), 92103
Program:
2:30- 3:30 pm - Czech and Slovak Mass
3:30-5:30 pm - art and craft exhibition, traditional food, kids
corner
5:30-7:00 pm - traditional Music and Dance Performance
7:00 pm - tombola/raffle followed by “zabava” free style
entertainment
For more information call (619) 992-9831 (Anka)
6

Často, častěji než je dobré, se setkávám s lidmi a názory, které ukazují na
neznalost základních pojmů. Tím se pak dostáváme k nedorozumění, což
zapřičiňuje zbytečné napětí mezi i dobře smýšlejícími lidmi. V poslední době
jsem se setkal jak v tisku, tak v komentářích s nepochopením pojmů
„socialismus“ a „sociální nauka Církve“či „sociální spravedlnost“.
Konzervativní TV komentátor Glenn Beck radil křesťanům: „Vyzívám
vás, abyste pozorně hledali slova „sociání spravedlnost“ a „ekonomická
spravedlnost“ na vašem náboženskem webside. A jestli je tam naleznete,
utíkejde pryč jak nejrychleji můžete.... Máte-li kněze, který propaguje sociální
spravedlnost, přejděte do jiné farnosti. Jděte a uvědomte o tom vašeho
biskupa.“
Socialismus je definovaný jako ekonomická a politická teorie, která
propaguje společné (kolektivní) vlastnictví a rozdělování vlastnictví.
Nebezpečí socialismu spočívá v tom, že osoba, jednotlivec, ztrácí svou vlastní
totožnost a stává se jen bezvýznamnou částí celku bez vlastní svobody,
vlastního rozhodování, vlastního hlasu.
Učení Církve o „sociální, ne socialistické, spravedlnosti“ vyvěrá z chápání
člověka, jednotlivce, jako stvořeného k obrazu a podobenství Božímu. Při
stvoření jsme dostali do vínku rozum a svobodnou vůli. Jsme schopni
rozpoznat co je dobré a co je zlé. Je na nás, protože máme svobodnou vůli,
abychom se rozhodli pro dobro, nebo pro zlo. Bůh nam dává rozličné dary a
my jich máme užívat pro konání dobra. V přirozenem životě to znamená, že
těch darů máme užívat pro své vlastní dobro, ale také pro pomoc jiným, třeba
méně schopným členům společnosti. V každodenním životě je docela
přirozené, že se rádi podílíme na péči o naše vlastní děti, manžela či
manželku, rodiče, přátele a pod. My, křesťané, si ale uvědomujeme - vždyť
nás to učí sám Kristus - že jsme byli od Boha obdařeni i dary, které máme
sdílet i s těmi, kteří nejsou jen našimi příbuznými, ale podle učení Krista,
hlavně s potřebnými. Lidmi, kteří z různých důvodů pořebují naši pomoc.
Největší zásluhu na spolupráci se samotným Pánem Bohem budeme mít, když
pomůžeme právě těm nejpotřebnějším, společností odpuzovaným. V životě
Krista, v jeho jasném učení vidíme, co se od nás očekává. Nestačí pro naši
spásu milovat jenom Pána Boha, ale i našeho bližního. Pamatujme na ono
podobenství z Evangelia, kde Ježíš říká velice jasně, že do nebe se dostanou
právě ti, kteří se podělí o své dary (svůj majetek) s těmi nejpotřebnějšími. A
kdo jsou ti potřební? V naší společnosti to jsou dnes nezaměstnaní,
bezdomovci, fyzicky a mentálně postižení a jejich rodiny, emigranti, staří a
nemocní,... Jak často a jak rychle odsoudíme a nebo alespoň ignorujeme
„žebráka“ na křižovatce a pod. Jsme si vždy stoprocentně jistí, že se
nemýlíme, když odmítneme někomu pomoci? Kolik z našeho rozpočtu
dáváme na dobré účely? Nechci strašit, ale jistě víte, že cesta do pekla je
vydlážděna dobrými úmysly.
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